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Referat af Afdelingens bestyrelsesmøde den: 24/1-21 kl. 17.00: 

Afbud fra: Kirsten Pedersen 

Sekretær: SFJ 

Godkendelse af sidste mødereferat sker pr. mail og er sket før det fremlægges nogen 

steder. 

 

Meddelelser fra formanden: 
  

Nyt fra OB: 

Der er intet nyt fra OB på nuværende tidspunkt, idet der først holdes møde d. 7.2.2022. 

 

Sommerophold: 

OB har igen i år godkendt KAB´s sommerophold for 2022.  

 

Nyt siden sidst: 

 

Omorganisering: 

Bestyrelsen omorganiserer, således at Søren F. Jensen fremadrettet bliver sekretær i bestyrelsen. 

 

Henvendelse ang. oplader af elscooter: 

Bestyrelsen har drøftet en henvendelse fra en beboer vedrørende opladning af el-scooter i 

dagtimerne. Der er på mødet enighed om, at det ikke er muligt at tilslutte vedvarende permanent 

strøm/el i have-skuret, da man så vil åbne op for, at alle kan have strøm/el i egne skurer også. 

  

Fibia – wifi i Fælleshuset: 

Der er installeret Fibia-Wifi i Fælleshuset. 

 

Emner til drøftelse: 

 

Vi skal have set på husorden, vedligeholdsregler, råderetskatalog ude/inde samt 

installationsret igen. 

Bo fra KAB har (jfr. ovenstående) inviteret bestyrelsen til møde i KAB. Bestyrelsen har takket ja til 

dette og mødet forventes at finde sted i april 2022.  

 

Regler for oplader til el-biler i husorden, samt tiltag før det kan opstarte: 

Bestyrelsen har et forslag vedrørende brug af el-stander, som skal tages med på næste 

afdelingsmøde. 

 

Vild med vilje. 

Bestyrelsen har fokus på dette og der vil blive plantet flere forskellige arter og med flere farver. 
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Udlejning af ungdomsbolig: 

Opsigelsesvarslet for ungdomsboligerne er kun 6 uger. Der vil derfor fremadrettet være mere 

fokus på opsigelse og genudlejning i forbindelse med evt. huslejetab. 

Emnet omkring ovenstående vil blive taget med på OB møde den 7.2.2022.  

 

Meddelelser om økonomi: 
Kassebeholdning og budget til dato, ser fint ud. 

 

Meddelelser fra driftslederen v/ HM 

 
Ud- og Indflytninger:  

Siden november 2021 har der været 5 udflytninger og 5 indflytninger. 

 

Lidt om driften og uventede udfordringer: 

Driften kører fint og der har indtil videre ikke været de store udfordringer. 

 

Gennemgang af skemaer til overblik over arbejde: 

Skemaet er udfyldt for 2022 og ser overskueligt ud. 

 

Varme, El og Vand: 

I 2021 var der brugt 9,2 % mindre varme, 33,7 % mindre El og 13,3 % mindre vand i RL.  

 

Orientering om fælleshuset: 
Der er intet nyt omkring fælleshuset, det fungerer og kører godt. 

  

Orientering om begivenheder i RL: 

 

Da det snart er Fastelavn (27/2-2022) vil bestyrelsen høre beboerne og der er 

tilslutning nok til at afvikle et sådant arrangement i RL.  

Der er på mødet enighed om, at Henrik skriver ud til beboerne på mail, for at høre 

om der er tilslutning til dette og om der er nogen der har lyst til at arrangere dette. 

 

EVT:  
Der er intet til evt. 

 

 

Ref. Søren F. Jensen 

 


